
 

 

Szanowni Państwo, 

Za grudzień 2019r. płatności za posiłki można dokonywać przez aplikację „zamowposilek.pl” lub w 

sklepiku szkolnym W SP 112 ul. Zaułek 34 w godz. 8-14.
30

. Opłaty gotówką za grudzień przyjmowane są do 

29 listopada.  

Od 23.12.2019r. do 06.01.2020r. dzieci mają przerwę świąteczną tzn. że w dniach 23, 24, 27, 30, 31 

grudnia i 2, 3 stycznia w szkole nie ma zajęć lekcyjnych, ale są dyżury opiekuńcze. Rodzice dzieci 

korzystających w tych dniach z posiłków proszeni są o ich opłacenie.   

 

Posiłki będą wydawane tylko tym dzieciom, które maja uiszczoną opłatę przez aplikację lub gotówką. 

  

W SP 112 ul. Zaułek 34 wybór jest następujący: 

- zupa  - 2,50 zł 

- drugie danie + kompot – 7,50 zł 

- zestaw obiadowy (zupa + drugie danie) + kompot – 9,00 zł 

Dzieci same decydują przy okienku, jaką zupę i jakie drugie danie chcą tego dnia zjeść 

 

W filii SP 112 ul. Ostródzka 144 wybór jest następujący: 

- śniadanie – 4,00 zł 

- drugie danie + kompot – 7,50 zł 

- zestaw obiadowy (zupa + drugie danie + kompot) – 9,00 zł 

- podwieczorek – 3,00 

 

Dla rodzeństwa obowiązuje zniżka (zasada 1 dziecko -100%, każde kolejne 10% zniżki) 

 

Osoby, które zamawiają posiłki przez aplikację mogą je odwoływać tylko przez aplikację, a osoby 

opłacające gotówką najpóźniej danego dnia do godz. 8.30, nr telefonu 022-741-62-00 wewn.152 lub  

tylko i wyłącznie SMS-em nr 575-248-663. 

 

 

 

Przypominamy: 

aby się zarejestrować prosimy kliknąć w poniższy link:  

 

https://bit.ly/2HuKZ5I 

 

lub skopiować powyższy link w całości do przeglądarki internetowej. Zalecamy korzystanie z przeglądarki 

Chrome lub Safari. Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki, 

aby otworzyć): 

 

jak się zarejestrować: 

https://www.youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM 
 

jak płacić i zamawiać posiłki:  

https://www.youtube.com/watch?v=d-c0r6f06Po&t=168s 

 

Nowy system działa na zasadzie przedpłat, to znaczy, aby móc zamówić posiłki należy najpierw dokonać 

wpłaty zaliczki a potem złożyć zamówienie.  

Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na telefony z 

systemem Android. Aplikacja na iPhone’y będzie dostępna już wkrótce o czym poinformujemy. Jak to 

zrobić: 
- w telefonie należy wejść w „Sklep Play” (Google Play) 
- następnie wyszukać „zamowposilek.pl” z ikonką   
- kliknąć „zainstaluj” i „otwórz” 
- pozostaje już tylko zalogowanie się – login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo jakie 

nadano przy pierwszym logowaniu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM
https://www.youtube.com/watch?v=d-c0r6f06Po&t=168s


 

 

Zamówienie lub odwołanie posiłków można złożyć w aplikacji zawsze do godziny 8:30 rano w dniu 

wydawania posiłków. Informację na temat cen wybranych posiłków i zestawów, oraz kosztów wyżywienia 

na wybrany okres znajdą Państwo po zalogowaniu w aplikacji. 

 

W razie problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta aplikacji 

bok@zamowposilek.pl lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę "Pomoc > Wyślij wiadomość”. W 

„Pomocy” znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji. 

 

 

 

Karty obiadowe  

1. Podstawą wydania obiadu jest posiadanie elektronicznej karty obiadowej.  

2. Obiad można pobrać tylko raz dziennie - wydanie obiadu jest rejestrowane w systemie informatycznym.  

3. Osobom nie posiadającym karty obiad zostanie wydany na podstawie weryfikacji komputerowej. Osoby te 

przepuszczają wszystkich posiadających karty, dlatego tak ważne jest , aby kartę nosić regularnie  

4. Elektroniczna karta obiadowa dla nowych dzieci w szkole jest wydawana w sklepiku szkolnym za 

pobraniem kaucji zwrotnej w wysokości 7 zł., a dzieci, które już korzystały z karty mogą jej używać 

mimo zmiany klasy.   

5. Zgubienie karty należy natychmiast zgłosić osobiście w sklepiku szkolnym lub telefonicznie u intendenta.  

6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty należy nabyć duplikat. Za wydanie duplikatu pobierana jest 

opłata w wysokości 10 zl  

7. Zagubiona karta jest blokowana w systemie elektronicznym i nie będzie na nią można otrzymać obiadu. 

 

 

       Dziękujemy za zaufanie 

       Z wyrazami szacunku 

       Zespół Sani & Sazi 

mailto:bok@zamowposilek.pl

